
 
SVEUČILIŠTE U RIJECI 
MEDICINSKI FAKULTET 
KLASA: 003-06/20-01/33 
URBROJ: 2170-24-01-20-2/TT 
Rijeka, 29. svibnja 2020. 
 

Z A P I S N I K 
 
XI. sjednice Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta u Rijeci u ak. god. 2019./2020. 
održane u elektroničkom obliku od 28. svibnja od 14,00 sati do 29. svibnja 2020. godine do 
16,00 sati. 
 
Na sjednici sudjelovala 83 člana Vijeća preko internetske platforme TEAMS. 
 
Pristupilo glasovanju: 108 članova Vijeća od ukupno 133 člana. 

 
 
 

D n e v n i  r e d 
 

1. Usvajanje zapisnika X. elektroničke sjednice Fakultetskog vijeća održane od 8. 
svibnja 2020. do 13. svibnja 2020. godine.  

 
 

2.  I z v j e š ć e  d e k a n a  
 
 
3. Izvješće Povjerenstva za izbor dekana - utvrđivanje liste predloženika za izbor 
     dekana  
 
 
4. Donošenje odluke o visini školarine za strane državljane koji nisu državljani članica 

EU. 
 

5. Donošenje odluke o izmjeni odluke KLASA: 003-06/20-02/184, URBOJ: 2170-24-01-
20-2  na sjednici održanoj 13. svibnja 2020. godine. 

 
6. Donošenje odluke o novim izbornim predmetima od akad. 2020./2021. godine. 

 
 

7. Donošenje odluke o stavljanju u mirovanje izbornih kolegija za akademsku 
2020./2021. godinu.  

 

8. Donošenje odluke o ukidanju izbornog kolegija od akademske 2020./2021. godine 
zbog odlaska voditeljice kolegija u mirovinu. 

 

 
Ad. 1. Utvrđuje se da je zapisnik X. elektroničke sjednice Fakultetskog vijeća održane od 08. 
svibnja 2020. do 13. svibnja 2020. godine usvojen. 



Ad. 2.  I z v j e š ć e  d e k a n a 
 

Dekan je izvjestio da je sljedeća sjednica Fakultetskog vijeća 9. lipnja 2020. godine.  
 

Dana 15. svibnja 2020. preminuo  je cijenjeni dugogodišnji nastavnik, dekan i rektor 
Sveučilišta u Rijeci prof. dr. sc. Danilo Pavešić, dr. med. S obzirom na aktualnu epidemiološku 
situaciju komemoracija za pokojnog profesora bit će organizirana čim to okolnosti dopuste. 
 

Od 1. lipnja 2020. godine je ponovno sukladno epidemiološkim preporukama moguće 
organizirati sve kontaktne oblike nastave s manjim skupinama studenata. Dekan je uputio 
zamolbu svim katedrama i voditeljima kolegija da se na vrijeme obrate Službi za poslove 
nabave radi osiguranja dovoljnih količina zaštitnih sredstava. 

 
Od 3. lipnja 2020. bit će omogućen povratak studenata Studija Medicina na engleskom 

jeziku iz Italije. Dekan je zamolio voditelje kolegija da omoguće talijanskim studentima 
nesmetano uključivanje u nastavu kako bi i oni mogli izvršiti sve nastavne obveze.    
 
 Dana 19. svibnja  2020. godine održana je 42. sjednica Senata elektroničkim putem. 
Na Sjednici je potvrđen izbor dr. sc. Iva Dekaris – naslovni redoviti profesor u trajnom zvanju 
te izbor dr. sc. Zoran Rumboldt - naslovni redoviti profesor – prvi izbor. 
 Detaljnije izvješće sa sjednice Senata dekan će podnijeti na sjednici Fakultetskog 
vijeća koja će se održati 9. lipnja 2020. godine. 
 

Nastupnih predavanja nije bilo. 
 
 Akademski stupanj doktora znanosti stekli su: 
 

 25. svibnja 2020. godine -  Bruno Cvetković, dipl. sanit. ing. sa temom „Određivanje 
stirena oslobođenoga iz plastičnih proizvoda široke potrošnje metodom spektralnoga 
fluorescentnog otiska i procjena zdravstvenoga rizika” pod mentorstvom prof. dr. sc. 
Branko Kolarić, dr. med. 

 25. svibnja 2020. godine - Martina Brumini, dr. med. dent.sa temom „Odrednice 
zahtjeva za ortodontskim liječenjem u ranoj adolescenciji“ pod mentorstvom prof. dr. 
sc. Stjepan Špalj, dr. med. dent. 

 
Dekan je izvjestio članove Fakultetskog vijeća da će se izbori za predstavnike nastavnika, 

suradnika i zaposlenika u Fakultetskom vijeću održati 5. lipnja 2020. godine na jednom 
biračkom mjestu u glavnoj zgradi Fakulteta od 7,00 do 18,00 sati te je pozvao sve zaposlenike 
da izađu na izbore u što većem broju. Uputio je zamolbu svim pročelnicima katedri te svim 
ravnateljima nastavnih baza da omoguće svojim zaposlenicima koji su ujedno i zaposlenici 
Fakulteta nesmetan izlazak na izbore te da ih na dan izbora oslobode drugih poslova u trajanju 
od dva sata kako bi mogli obaviti glasovanje. Dopis s ovom zamolbom uputiti će svim 
ravnateljima nastavnih baza neposredno nakon završetka ove sjednice. 
 

Prezentacija programa kandidata za dekana održat će se preko Teams platforme 9. lipnja 
2020. godine s početkom u 14,00 sati. 
 

Izborna sjednica za dekana u narednom mandatnom razdoblju će se održati na Fakultetu 
29. lipnja 2020. godine uz poštivanje epidemioloških uvjeta koji će vrijediti u trenutku 
održavanja izborne sjednice.  
 
 Nakon izvješća dekana, za riječ se javila prof. dr. sc. Gordana Rubeša, dr. med. sa 
pitanjem da li imaju naslovni docenti i profesori pravo glasa na izborima za predstavnike 
nastavnika, suradnika i zaposlenika, na što joj je dekan odgovorio da naslovni nemaju pravo 
glasa. 



 Prof. dr. sc. Renata Dobrila-Dintinjana, dr. med. smatra da bi izbore trebalo organizirati 
i na lokaciji KBC Rijeka kao nastavnoj bazi te ako je potrebno i u drugim nastavnim bazama, 
a ne samo na Medicinskom fakultetu, istom mišljenju joj se pridružuje izv. prof. sr.sc. Josip 
Španjol.   
 
Ad. 3. Izvješće Povjerenstva za izbor dekana - utvrđivanje liste predloženika za izbor 

          Dekana 
 

I. Fakultetsko vijeće Medicinskog fakulteta u Rijeci, na sjednici održanoj 10. ožujka 2020. 
godine, donijelo je Odluku o pokretanju postupka za izbor dekana Medicinskog fakulteta 
u Rijeci, KLASA:003-06/20-02/01, URBROJ:2170-24-01-20-1 te imenovao Povjerenstvo 
za izbor dekana u sastavu: 

 
1. Prof. dr. sc. Marija Kaštelan, dr. med., redovita profesorica u trajnom zvanju 
2. Prof. dr. sc. Natalia Kučić, dr. med., redovita profesorica 
3. Prof. dr. sc. Jasenka Mršić-Pelčić, dr. med., redovita profesorica u trajnom zvanju. 

 
II. Utvrđuje se da su u otvorenom roku od 15 dana od dana imenovanja Povjerenstva, 

odnosno zaključno s danom 25. ožujka 2020. godine, te produljenom roku od 6 dana 
počev od 14. svibnja 2020. godine a temeljem Odluke Fakultetskog vijeća na sjednici 
održanoj elektroničkim putem od 08. do 13. svibnja 2020. KLASA:003-06/20-02/178, 
URBORJ:2170-24-01-20-1, prijavu sa životopisom i programom rada podnijeli slijedeći 
pristupnici : 
 

1. Prof. dr. sc. Gordan Gulan, dr. med. – zaposlen na Medicinskom Fakultetu u Rijeci 
u znanstveno-nastavnom zvanju redoviti profesor u trajnom zvanju 

2. Izv. Prof. dr. sc. Goran Hauser, dr. med. – zaposlen na Medicinskom Fakultetu u 
Rijeci u znanstveno-nastavnom zvanju izvanredni profesor 

3. Prof. dr. sc. Pero Lučin, dr. med. – zaposlen na Medicinskom Fakultetu u Rijeci u 
znanstveno-nastavnom zvanju redoviti profesor u trajnom zvanju 

4. Prof. dr. sc. Bojan Polić, dr. med. – zaposlen na Medicinskom Fakultetu u Rijeci u 
znanstveno-nastavnom zvanju redoviti profesor u trajnom zvanju 

5. Prof. dr. sc. Zlatko Trobonjača, dr. med. – zaposlen na Medicinskom Fakultetu u 
Rijeci u znanstveno-nastavnom zvanju redoviti profesor u trajnom zvanju 
 

III. Pristupnici iz točke II. Ovog izvješća ispunjavaju formalno-pravne uvjete za izbor dekana 
propisane člankom 23. stavka 3. Statuta Medicinskog fakulteta u Rijeci. 
 

IV. Predlaže se Fakultetskom vijeću da utvrdi listu predloženika za izbor dekana te provede 
propisani postupak izbora dekana Medicinskog fakulteta u Rijeci. 

 
V. Ovo izvješće s prijavama, životopisima i programima rada pristupnika dostavlja se 

Fakultetskom vijeću Medicinskog fakulteta u Rijeci. 
  
 
Ad. 4.  

ODLUKA 
 o visini školarine za strane državljane koji nisu državljani članica EU 

 
Studenti strani državljani (ako međudržavnim ugovorom nije drukčije utvrđeno) koji će u akad. 
godini 2020./2021. upisati prvu ili višu godinu na Integriranom preddiplomskom i diplomskom 
sveučilišnom studiju Medicina, Preddiplomskom sveučilišnom studiju Sanitarno inženjerstvo i  
Diplomskom sveučilišnom studiju Sanitarno inženjerstvo na Medicinskom fakultetu u Rijeci i 



koji će studirati u statusu redovitih studenata, plaćaju participaciju u troškovima studija 
(školarinu) u visini od 27.720,00 kuna godišnje. Školarina se plaća u cijelosti prilikom upisa.  
Ova Odluka ne primjenjuje se na državljane država članica EU. 
 
Ad. 5.  

ODLUKA  
o izmjeni odluke KLASA: 003-06/20-02/184, URBOJ: 2170-24-01-20-2  na sjednici 

održanoj 13. svibnja 2020. godine 
 

Preraspodjela unutar predviđenog broja sati nastave na Integriranom preddiplomskom i 
diplomskom sveučilišnom studiju Medicina za akad. 2020./2021. godinu  

 
Predmet Studij  Studijska 

godina 
Dosadašnji 
broj sati 

Novi broj sati Status 
predmeta 

Pedijatrija Medicina 5.  217 
(P42+S90+V85) 

217 
(P45+S70+V102) 

obvezni 

 
Ad. 6.   

ODLUKA 
o novim izbornim predmetima u akad. 2020./2021. godine. 

 
Povjerenstvo za izborne predmete predlaže usvajanje novih izbornih predmeta za 
akademsku 2020./2021. godinu. 
 

Voditelj predmeta Naziv predmeta Studijski 
program 

Godina 
studija 

Broj sati ECTS 

Prof.dr.sc. Lidija 
Bilić-Zulle 

Uvod u medicinsko 
odlučivanje (online 
kolegij)  

Medicina 4. P5/V0/S20 1,5 

Prof.dr.sc. Jelena 
Roganović  

Rak nije mrak Medicina 6. P15/V0/S10 1,5 

 
Ad. 7.  

ODLUKA 
 

O stavljanju u mirovanje izbornih kolegija za akademsku 2020./2021. godinu. 
 

Voditelj predmeta Naziv predmeta Studijski 
program 

Godina 
studija 

Broj sati ECTS 

Nasl.izv.prof.dr.sc. 
Nada Sindičić 
Dessardo 

„Dijete je otac 
čovjeku“ – kliničke 
implikacije 
nedonešenosti u 
odrasloj dobi  

Medicina 6. P10/V5/S10 1,5 

Doc.dr.sc. Zdenka 
Brićev-Novaković  

Gerijatrija Medicina 6. P15/V10/S 1,5 

 
Odluka je usvojena uz jedan suzdržan glas. 



Ad. 8.  
ODLUKA  

O ukidanju izbornog kolegija od akademske 2020./2021. godine zbog odlaska 
voditeljice kolegija u mirovinu. 

 
Voditelj predmeta Naziv predmeta Studijski 

program 
Godina 
studija 

Broj sati ECTS 

Prof.dr.sc. 
Blaženka 
Grahovac 

Molekularna 
dijagnostika 

Medicina 3. P10/V10/S5 1,5 

 
 

 
Zapisnik sastavila: 
 
Tea Tijanić, dipl. oec. 
 
 
 

                     Dekan 
 

Prof. dr. sc. Tomislav Rukavina, dr. med. 
 
 


